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2019-11-28 

 

Hej! 

 

Till att börja med vill vi rikta ett TACK till alla er som jobbar administrativt i er förening/församling! 

Det ni gör är viktigt! 

Nu är det snart dags att lämna in verksamhetsredovisning till SAU.  

Informationen i er verksamhetsredovisning är viktigt för oss då det utgör underlag för: 

– antalet medlemmar i riksorganisationen SAU. 

– statistik om vad vi arbetar med och hur stora våra lokala föreningar/församlingar är inom 

respektive metodområde. 

– SAU:s bidragsansökningar för region- och statsbidrag. 

– medlemsavgifter samt utdelning av bidrag från oss på riksorganisationen SAU till lokala föreningar. 

 

För att underlätta för er och även för vår hantering, kommer vi nu att införa en digital lösning för 

redovisning av er verksamhet.  Arbetet är i full gång med den digitala lösningen, vi kommer att 

skicka ett nytt mail till er när den är färdig med fler instruktioner. 

 

Från och med 1 januari 2020 kommer ni att på SAU:s hemsida www.sau.nu kunna fylla i era 

uppgifter, motsvarande tidigare blankett Verksamhetsredovisning.  

Ni ska fortfarande lämna in Medlemsförteckning. Använd bifogad mall. Den kommer att kunna laddas 

upp i samband med att ni fyller i era uppgifter på hemsidan. För att minska risken för fel, är det 

viktigt att ni använder vår mall.  

För er som är självständig förening ska ni fortfarande också lämna in Verksamhetsbeskrivning, som 

också går att ladda upp. Även årsmötesprotokoll och eventuellt ändrade stadgar ska också lämnas in. 

Då de flesta har årsmöten efter januari så kan protokoll och ev. stadgar skickas in i efterhand, 

antingen via e-post eller vanlig post till Karolina Sturesson (se adress nedan).  

Precis som tidigare är det ordförande i förening/församling samt revisor som ska skriva under 

uppgiftslämningen. Det kommer att ske via digital signering med hjälp av Bank-ID. 

 

Vi vill ha era uppgifter senast den 31 januari 2020. 

 

Det är tack vare de självständiga lokalföreningarna som riksorganisationen SAU kan söka statsbidrag, 

vilket är en betydande del av de intäkter som gör alla SAU:s arrangemang och läger möjliga. Funderar 

ni på att bli en självständig förening så kontakta oss gärna för mer info och hjälp! 

http://www.sau.nu/
http://www.sau.nu/


Det är viktigt att ni i tre år sparar samtliga originalhandlingar för medlemskap eftersom ni under den 

tiden kan bli uttagna till stickprov. 

Vi är glada att kunna presentera Marcus Bernströms ersättare; ny bidragshandläggare är Karolina 

Sturesson. Hon delar tjänsten med Ellen Larsson som arbetar som Föreningsutvecklare.  

 

Som sagt, vi återkommer med instruktioner om hur du redovisar på det digitala sättet inom kort! 

 

STORT TACK FÖR ATT NI ÄR MED OCH GÖR SAU MÖJLIGT! 

Med vänliga hälsingar 

 

Karolina Sturesson   Laura Lundström 

Bidragshandläggare SAU   Kontorschef SAU 

Karolina.sturesson@sau.nu   laura.lundstrom@sau.nu 

Västra Storgatan 14 

553 15 Jönköping 
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